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In deze nieuwsbrief o.a. woonzorgcomplex geopend, buurtplatform online, aankondiging garageverkoop,
overlast hondenpoep en aankondiging buitenspeelmiddag.

Woonzorgcomplex geopend
Sinds begin april is onze buurt zo’n 128 inwoners
rijker! Het zijn de bewoners van het woonzorg–
complex Orbis Aldenhof. Met een feestelijke
opening op 28 maart en een open dag op 29 maart
werd het nieuwe complex in gebruik genomen. De
bewoners van Sint Maarten zijn de eerste week
van april naar het woonzorgcomplex verhuisd. Het
complex heeft 5 woongroepen voor dementerende
ouderen, waar in totaal plek is voor 30 ouderen.
Tevens zijn er 60 appartementen voor mensen met
een verzorgingshuis-indicatie. En daarnaast
verhuurt Woonpunt nog eens 38 appartementen in
het complex.

Namens onze twee wijken heten we de
bewoners en medewerkers van Orbis Aldenhof
van harte welkom!
Het moderne gebouw heeft ook enkele ruimten
waar bewoners uit de buurt gebruik van kunnen
maken, zoals een restaurant, kapper, pedicure, de
winkel en de stilteruimte.
Het groenparkje tussen het woonzorgcomplex en
de woningen aan Marcus Aurelius is in overleg met
de bewoners, gemeente en buurtplatform aan–
geplant. Dit heeft ertoe geleid dat zoveel mogelijk
wensen van alle partijen zijn meegenomen. Zo is
er een diversiteit aan bomensoorten aangeplant en
komt het trapveldje weer terug.

Buurtplatform online
Als buurtplatform houden we je graag op de
hoogte van het laatste nieuws in onze buurt.
Naast deze nieuwsbrief zijn we ook online te
vinden. Op onze internetpagina
www.hondsbroek-aldenhof.nl vind je vooral
algemene informatie over het buurtplatform en
informatie over onze activiteiten in onze buurt.
Je kunt hier vinden
wie er in jouw
omgeving het aanspreekpunt is. Je kunt
je ook aanmelden om lid te worden van het
buurtplatform. Wil je snel op de hoogte zijn
van de activiteiten en nieuwtjes in onze buurt
dan kun je ons volgen op Facebook door
onze pagina te liken via www.facebook.com/
HondsbroekAldenhof. Hier kun je reageren op
diverse onderwerpen en door middel van een
“Like” aangeven dat je iets leuk vindt. Je kunt
hier ook berichten delen met jouw eigen
vrienden. Sinds kort zijn we ook te vinden op
Twitter. Hier wordt in maximaal 140 woorden
weergegeven wat er zoal in onze buurt en in
Born gebeurt. Je kunt ons vinden onder de
naam @HA_Born. Hier kun je berichten
doorsturen (retweeten) om zo onze activiteiten
met een grotere groep te delen. Ook kan het
wel eens zijn dat wij een vraag stellen om de
mening van de buurt te pijlen. Wil je meer
betrokken zijn bij onze buurt: volg ons ook
online!

Aankondiging garageverkoop HondsbroekAldenhof
Naar aanleiding van de succesvolle 1e garageverkoop in onze wijk vorig jaar en de vele positieve
reacties, hebben we besloten om ook dit jaar de
garageverkoop te organiseren. Op deze dag
mogen alle inwoners van onze wijk hun bruikbare
en overtollige spullen
te koop aanbieden in
hun voortuin of op
hun oprit. Wil je dus
eindelijk je zolder,
kelder, garage of het
speelgoed van de
kinderen
eens
opruimen, grijp dan
nu je kans, begin met
verzamelen en verdien er ook nog eens een leuke
cent voor jezelf mee. Wil je dit jaar ook deelnemen
aan de garageverkoop, zet dan alvast zondag 22
juni 2014 in je agenda. Meer informatie omtrent de
aanmeldingsprocedure, de exacte tijd en verdere
details van de dag volgen binnenkort.

Hallo kinderen! Hallo grote mensen!
Op woensdagmiddag 11 juni kunnen jullie
weer meedoen met
onze traditioneel
gezellige
buitenspeelmiddag.
Binnenkort worden de
uitnodigingen weer
huis-aanhuis verspreid.
Aanmelden kan via de antwoordstrookjes of
via de link op onze website. Graag tijdig
aanmelden zodat voor elk kind nog tijdig een
spelkaart gemaakt kan worden. We kunnen
nog veel hulp gebruiken van vaders, moeders,
opa’s, oma’s, andere buurtbewoners of
oudere kinderen. Zin in een leuke middag met
vrolijke kids? Meld dat dan alvast even via
info@hondsbroek-aldenhof.nl. Ook als je
slechts een deel van de middag beschikbaar
bent.

Via onze website www.hondsbroekaldenhof.nl krijg
je ook steeds de laatste informatie.
Overlast hondenpoep
In onze buurt hebben veel bewoners last van
hondenpoep, vaak vlak voor hun ingang, oprit en
stoep. In de hele gemeente zijn overal prullenbakken geplaatst zodat ieder zijn/haar afval
gemakkelijk kwijt kan. Deze prullenbakken zijn ook
bedoeld om hondenpoep te deponeren. Even met
een schepje of zakje oppakken en in de vuilnisbak.
Dat is niet alleen fijn voor de bewoners die op de
stoep of voor hun poort pardoes in de hondenpoep
trappen, maar zeker ook
voor jou als
hondenbezitter. Binnen de bebouwde kom is
iedere hondenbezitter of degene die de hond
uitlaat verplicht hondenpoep op te ruimen, een
overtreding kost € 120,-.

Meldingen aan de Gemeente
Voor meldingen van een slecht begaanbare
stoep, een kapotte straatlantaarn, speeltoestel
of van slecht onderhouden openbaar groen:
bel de Servicelijn van de Gemeente:
046-4777777. Dit nummer kan ook gebruikt
worden om informatie aan de gemeente te
vragen.

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van
Marc Moonen, Mike Driessen, Willy Janssen, Roy Schlösser en José Strikers. Voor meer informatie over
Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof: Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, Hertog Reinaldstraat 11, 6121 NK
Born, tel. 046- 411 51 20, e-mail: info@hondsbroek-aldenhof.nl. Of kijk op onze website www.hondsbroekaldenhof.nl
Het Buurtplatform wordt gerund door vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn altijd op zoek naar
meer vrijwilligers. Heb je interesse, meld je dan svp aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend naar
een bijeenkomst van het Buurtplatform. Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door

